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Tikslas – nustatyti priežastis korupcijai pasireikšti Savivaldybės  pavaldžiose įstaigose , bei jas šalinti 

1 uždavinys. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

Eil. 

Nr. 

Priemonės 

pavadinimas 

Priemonės vykdytojas 

 (-ai) 

Įvykdymo 

terminas 

Pasiektas  

rezultatas 

Įgyvendinimo 

vertinimo 

kriterijai, 

priežastys, 

problemos 

1. Antikorupcijos 

komisijoje, įvertinus 

atliktų tyrimų ar 

apklausų rezultatus, 

atliktų auditų medžiagą, 

gautus skundus ar 

pranešimus, kitą teisėtai 

gautą informaciją apie 

Savivaldybės  įstaigų ir 

įmonių veiklą, 

rekomenduoti 

Savivaldybės 

administracijai, 

Savivaldybės įstaigoms 

ir įmonėms pasirinkti 

veiklos sritį (is), kurioje 

(iose) būtų tikslinga 

nustatyti korupcijos 

pasireiškimo tikimybę 

Antikorupcijos komisija Kiekvienais 

metais iki 

liepos 1 d. 

Suteiktas skaidrios 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos 

vardas 

 

2. Atlikti visuomenės 

nuomonės tyrimą 

Administracijos specialistas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę ligoninėje, 

antikorupcijos komisija, ligoninės administracijos 

Iki naujojo 

Korupcijos 

prevencijos 
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specialistas ryšiams su visuomene 

 

programos 

priemonių 

plano 

parengimo 

3. Atlikti patikrinimus dėl 

įgyvendintų 

rekomendacijų, 

nustatytų vertinant 

korupcijos pasireiškimo 

tikimybę VšĮ Anykščių 

rajono savivaldybės 

ligoninėje  

Antikorupcijos komisija Kartą per 

metus 

  

Tikslas – siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei ligoninės veiklos srityse. 

1 uždavinys. Užtikrinti antikorupcinių priemonių įgyvendinimo kontrolę. 

2 uždavinys. Gerinti administracinių paslaugų teikimo, viešųjų paslaugų administravimo kokybę. 

3 uždavinys. Siekti, kad Savivaldybės įstaigose būtų vykdoma viešųjų ir privačių interesų derinimo prevencija. 

1. Ligoninės interneto 

svetainės 

skiltyse„Korupcijos 

prevencija“ skelbti su 

korupcijos prevencija 

susijusią aktualią 

informaciją 

Savivaldybės įstaigų  vadovai, ligoninės 

administracijos specialistas, atsakingas už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę ligoninėje 

Nuolat Įvykdyta. Paskelbta 

Ligoninės interneto 

svetainėje 

korupcijos 

prevencijos 

programa ir 

Priemonių planas. 

Nurodyti 

kontaktiniai 

duomenys, kurias 

galima kreiptis 

norint pateikti 

korupcijos 

prevencijos 

pasiūlymų ar 

pranešti apie 

galimas korupcijos 

apraiškas 

Ligoninėje. 

Informacija 

Paskelbta Ligoninės 

interneto svetainėje 

korupcijos 

prevencijos 

programa, programų 

planas, kontaktiniai 

duomenys 
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paskelbta Ligoninės 

svetainėje adresu: 

www.anlig.lt 

/korupcijos 

prevencija 

2. 

 

Skelbti Savivaldybės 

interneto svetainėje 

Tarybos narių, 

Savivaldybės, 

administracijos, 

valstybės tarnautojų 

viešųjų ir privačių 

interesų deklaracijas 

arba pateikti nuorodą, 

kur galima susipažinti 

su šia informacija.  

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos 

skyrius, Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai 

Nuolat 

 

 

 

 

 

Nebuvo skelbiama Keitėsi vadovai 

3. Skelbti Ligoninės 

interneto svetainėje 

darbuotojų pareigybių 

aprašymus, taip pat 

informaciją apie 

laisvas pareigybes ir 

jų aprašymus.  Taip 

pat informaciją apie 

laisvas pareigybes ir 

jų aprašymus 

 Personalo  specialistė ir įstaigos vadovas Nuolat Įvykdyta. Paskelbta 

Ligoninės interneto 

svetainėje apie 

laisvas darbo vietas, 

skiltyje „Veikla – 

siūlomas darbas“. 

Gydytojo 

specialisto 

medicinos normos 

skelbiamos 

ligoninės stacionaro 

skyriuose ir 

konsultacijų 

kabinetuose, 

pareigų instrukcijos 

sudaromos 

kiekvienam 

darbuotojui  

Informacija 

atnaujinama, 

papildoma nuolat 

4. Ligoninės interneto 

svetainėje nuolat 

skelbti informaciją 

Savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai, ligoninės 

viešųjų pirkimų specialistė ir ekonomistė 

Nuolat Įvykdyta. 

Ligoninės viešųjų 

pirkimų planas – 

Informacijos 

paskelbimas 
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apie vykdomus 

viešųjų pirkimų 

planus 

suvestinė 

skelbiamas 

interneto svetainėje. 

Viešieji pirkimai 

vykdomi 

naudojantis CVP IS 

priemonėmis.  

Vaistinių preparatų, 

kanceliarinių ir 

buities prekių 

pirkimas vykdomas 

per CPO LT. 

Tikslas – siekti skaidrumo teikiant administracines ir viešąsias paslaugas. 

1 uždavinys. Didinti administracinių paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis. 

2 uždavinys Siekti, kad už Ligoninės teikiamas paslaugas  būtų atsiskaitoma tik elektroninėmis priemonėmis arba telefonu. 

3 uždavinys. Didinti Ligoninės teikiamų viešųjų paslaugų kokybę. 

1. Skatinti gyventojus 

naudotis elektroniniu 

būdu teikiamomis 

viešosiomis ir 

administracinėmis 

paslaugomis, telefonu 

Ligoninės administracijos padaliniai, teikiantys 

administracines paslaugas, įstaigos vadovas 

Nuolat Įvykdyta. Ligoninės 

svetainėje, skyrių, 

sektorių, poskyrių 

informaciniuose 

stenduose dėl 

išankstinės registracijos 

pas gydytojus 

specialistus pacientams 

siūloma naudotis 

prisijungimo portale ir 

išankstinės pacientų 

registracijos 

informacine sistema 

(IPR IS) esveikata 

portale 

Informacijos 

paskelbimas 

3. Gyventojų skundus 

dėl netinkamo 

administracinių 

paslaugų teikimo 

perduoti nagrinėti 

įstaigos vadovui ir 

Ligoninės direktorius ir antikorupcijos komisijos 

pirmininkas 

Gavus 

gyventojų 

skundą 

Ne Nebuvo gauta 
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Antikorupcijos 

komisijai 

Tikslas – supažindinti valstybės tarnyboje dirbančius asmenis, ligoninės bendruomenę su korupcijos keliamu pavojumi, skatinti nepakantumą 

korupcijos apraiškoms. 

1 uždavinys. Pasiekti, kad kiekviename ligoninės skyriuje,sektoriuje,poskyryje būtų galimybė informuoti apie korupcinio pobūdžio prasižengimus. 

2 uždavinys. Užtikrinti Programos priemonių vykdymo viešumą. 

3 uždavinys. Didinti gyventojų nepakantumą korupcijai. 

1. Organizuoti 

antikorupcinės 

kultūros ugdymo 

dienas, savaites, 

Tarptautinės 

antikorupcijos dienos 

renginius, dalyvauti 

šalies ir regiono lygiu 

skelbiamuose 

seminaruose ir 

konkursuose 

antikorupcijos tema 

Ligoninės vadovas,antikorupcijos komisija,  

Savivaldybės administracijos Švietimo skyrius 

Kartą per 

metus 

Buvo planuota 

Ligoninės medicinos 

personalo mokymai dėl 

darbuotojų elgesio 

kodekso vykdymo ir 

darbuotojų mokymai dėl 

SAM 2014-07-07 

įsakymo Nr. V-773 „Dėl 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų 

darbuotojų, susidūrusių 

su galima korupcinio 

pobūdžio nusikalstama 

veika, elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ vykdymo 

Mokymai ligoninėje 

neįvyko dėl 

ekstremaliosios 

situacijos ir 

karantino dėl 

Covid019 ligos nuo 

2020 m. kovo 16 d. 

iki metų pabaigos 

2. Informacijos sklaida 

interneto svetainėje, 

spaudoje, taip pat 

plakatų, skrajučių 

kūrimas ir platinimas, 

Ligoninės svetainės 

skyriuje „Korupcijos 

prevencija“ tikslinti 

informaciją, skelbti 

Įstaigos,vadovas,padalinių,skyrių,sektorių,poskyrių  

vadovai, Antikorupcijos komisija 

Nuolat Įvykdyta. Lipdukų, 

plakatų, sulaikančių 

pacientus nuo 

neoficialių mokėjimų 

medicinos personalui 

viešinamas 

informaciniuose 

stenduose, darbuotojų 

darbo vietose, ant 

gydytojų kabinetų durų 

Atnaujinama nuolat 
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3. Teisės aktų nustatyta 

tvarka užfiksuotus 

korupcijos faktus ir 

ataskaitas apie 

korupcijos prevencijos 

programos priemonių 

plano įgyvendinimą 

Savivaldybės administracijos specialistas, 

atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę 

Savivaldybėje,ligoninės vadovas, antikorupcijos 

komisija 

Nuolat   

4. Organizuoti ligoninės  

darbuotojų mokymus 

ir kursus,korupcijos 

prevencijos ir 

antikorupcijos 

temomis 

Savivaldybės įstaigų vadovai, Savivaldybės teisės, 

personalo ir civilinės metrikacijos 

skyrius,ligoninės antikorupcijos komisija  

Nuolat Vykdoma. Ligoninės 

korupcijos prevencijos 

komisijos pirmininkas 

dalyvavo mokymuose 

„Korupcijos 

pasireiškimo tikimybės 

ir irrizikų įvertinimas 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigoje‘ 

Korupcijos 

prevencijos 

komisijos nariai 

dalyvauja 

organizuojamuose 

savivaldybės 

administracijos 

mokymuose 

korupcijos 

prevencijos ir 

antikorupcijos 

temomis 

 

 

 

 

 

      Parengė: 

      Antikorupcijos komisijos pirmininkas 

      Romualdas Buterlevičius 


